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KONFERENCIAPROGRAM 

2020. NOVEMBER 26. 

HELYSZÍN: MS TEAMS 

RÉSZLETEK   |  REGISZTRÁCIÓ 

09.00-09.20 Megnyitó  

09.20-10.55  I. szekció: Folyamatok és reakciók 

Szekcióelnök: Dr. Bodó Csanád 

▪ Havasi Zsuzsanna: Írott szabályok egy szaknyelv történetében. Nyelvi udvariasság a jogi tanácsadó 
irodalomban 

▪ Finta Klára: Nyelvi folyamatok és munkamemória-működés sclerosis multiplexben 

▪ Ware Anna Júlia: A nyelv a lélek tükre. Hogyan segíthet az orvosbölcsészet a mentális zavarral 
élőknek? 

▪ Sándor Cecília: A gyakorlati fókuszú antropológiai kutatás és az üzleti világ 

▪ Horváth Kinga: A fanfiction írók válaszai a koronavírusra a karanténhelyzet alatt 

10.55-11.10  Interaktív kávészünet 

11.10-12.30  II. szekció: Tőlünk keletre 

Szekcióelnök: Dr. Byrappa Ramachandra 

▪ Turai Eszter: Az egzotizmus nyomában. Victor Segalen művei alapján 

▪ Ájben Katalin: Az orosz etnikum helyzete Kazahsztánban a hatalomváltások tükrében (1985-1995) 

▪ Biró Dávid: Az Adriától a kínai nagy falig. A török külpolitika Közép-Ázsiában 1989-2018 

▪ Percze Máté: Arab egység? Az Arab Államok Ligájának története 

12.30-12.45  Interaktív kávészünet 

12.45-14.20  III. szekció: Feszültség 

Szekcióelnök: Dr. Bányai Viktória 

▪ Balogh Ákos: Nevetni a pokolban. Solahütte szerepe az auschwitzi SS rekreációs lehetőségei 
között 

▪ Leichter Lilla: Mindennapi antiszemitizmusunk. Mit tehetünk a velünk élő antiszemita 
sztereotípiák ellen? 

▪ Erdős András: Vörös házmester, fehér szomszéd. Politikai motívumok száz évvel ezelőtti 
magántermészetű vitákban 

▪ Karácsonyi Krisztina: Leíró nyelvészeti vizsgálatok a romani kisebbségi oktatás szolgálatában 

▪ Bobák Szilvia: A koronavírus bűnbakképzésének lehetséges okai. A narratív bűnbakképzés 
empirikus esettanulmányai 2020-ból 

14.20-14.35  Interaktív kávészünet 

  

http://absolute.elte.hu/index.php/absolute-4/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxv66Fjvkzu_oijFUOMEsA1sqTewp2K1Xum5dkAW772jY_Lw/viewform
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14.35-16.25  IV. szekció: Címkék és emlékezet 

Szekcióelnök: Dr. Mátay Mónika 

▪ Berta András: A történettudomány alkalmazási lehetőségei a műemléki rekonstrukciókban 

▪ Tolnai Gyula: A hely- és hadtörténetírás hasznáról. Különös tekintettel a 20. századra 

▪ Tornai Csongor Gáspár: Gyöngyösi János politikai pályája 

▪ Bálint Valentina Lilla: Drawing down and lifting up. Benjamin Franklin szerepe a korai amerikai 
médiában 

▪ Ráday Zsófia: Mi a név jelentése? – Mi a névjelentés jelentése? A névjelentés szerepe a 
gyermekeknek történő névadásban, névválasztásban 

▪ Kémenes Boró: Szexmunka: definíciók kontra öndefiníciók 

16.25-16.40  Interaktív kávészünet 

16.40-18.15  V. szekció: Generációk 

Szekcióelnök: Dr. Hermann Veronika 

▪ Szirák Anna: Antinosztalgikus lányregény. A lányság reprezentációi az Anne, E-vel a végén! című 
sorozatban 

▪ Kiss György: Testi fogyaték 19. és 21. századi szemmel. Női vakság Wilkie Collins Poor Miss Finch 
című regényében 

▪ Rideg Béla: Irodalom és pszichológia a középiskolában. Tóth Árpád Az ősök ritmusa című 
versének értelmezési és tanítási lehetőségei a transzgenerációs traumaátörökítés elmélete felől 

▪ Dióssy Anna Laura: Samuel Beckett Végjáték című drámájának kortárs értelmezései 

▪ Biró István: Konkvisztádorok a szemhéj mögött. A gamergeneráció esztétikai és oktatási 
mozgástere 

18.15-18.30  Interaktív kávészünet 

18.30-19.50  Megért(et)hető bölcsészet.  

Kerekasztal-beszélgetés a tudománykommunikációról a bölcsészettudományok területén 

A beszélgetés résztvevői: 

▪ Keresztes Balázs, Négy Fal Között olvasókör 

▪ Maróti Zsolt Viktor, Újkor.hu portál 

▪ Szabó Gergely, Gluténmentes nyelvészet blog 

19.50-   Zárszó 

  



 

4 

 

I. szekció 

FOLYAMATOK ÉS REAKCIÓK 

Szekcióelnök: Dr. Bodó Csanád 

9.20-10.55 

HAVASI ZSUZSANNA 

Írott szabályok egy szaknyelv történetében 

Nyelvi udvariasság a jogi tanácsadó irodalomban 

A 19. század második felének és a 20. század elejének jellegzetes forrástípusa az etikett- és társalgási tanácsadó 

könyvek csoportja. Ezek a munkák tipikusan az aktuális nyelvi udvariassági elvárásoknak megjelenítői (Németh 

2015). A leveleskönyvek, nyelvi és iratszerkesztési útmutatások egy része hivatalos színterekhez kapcsolódik, 

illetve üzleti jellegű, egyes munkák pedig kifejezetten jogi dokumentumok elkészítéséhez adnak tanácsot. 

Kutatásom célja, hogy bemutassam az udvariasság/udvariatlanság és helyénvalóság kategóriáinak 

megkonstruálódását az újmagyar korban, azon belül is a jogi színtéren a jogi tanácsadó irodalom segítségével. 

Elméleti keretként a történeti szociopragmatikai és az udvariasságkutatások szolgálnak. A vizsgált jelenségek az 

újabb kutatásokban nem előre adott kategóriának számítanak, hanem a résztvevők értékelése és véleménye 

alapján azonosíthatók (Sárosi 2017). Előadásomban a forrástípus bemutatása után elemzem a példaanyagon a 

korban megjelenő nyelvhasználati elvárásokat – hiszen az elemzésben a nyelvhasználói megítélés segíti az adott 

formák értékelését. A vizsgálódás alkalmazott nyelvészeti szempontból – bár történeti adatokat dolgoz fel – a 

jog és nyelv kapcsolatát célzó kutatások körét gyarapítja, rálátást adhat a jogi nyelvhasználat változására. Továbbá, 

mivel nyelvhasználati elvárásokkal foglalkozik, elősegítheti a nyelvi viselkedés társadalmi alapjainak mélyebb, 

alaposabb átlátását egy szaknyelv történetéhez is kapcsolódva. A múltbeli nyelvhasználati jelenségek jobb 

megismerése pedig párhuzamot szolgáltathat, megalapozás lehet napjaink hasonló gyakorlatainak feltárásához. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Nyelvtudományi Doktori Iskola 

havasizsuzsi4@gmail.com 

Témavezető: Dr. Sárosi Zsófia 

 

Németh Luca Anna 2015. Illemtankönyvek és társalgási útmutatók mint történeti szociopragmatikai források. In: Forgács 

Tamás – Németh Miklós Sinkovics Balázs szerk., A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII. Szegedi 

Tudományegyetem BTK, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Szeged. 129–146. 

Sárosi Zsófia 2017. Az udvariatlanság tettenérése. THL2. A magyar nyelv és kultúra tanításának szakfolyóirata. Journal of 

Teaching Hungarian as a 2nd Language and Hungarian Culture 12: 116–124. 
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FINTA KLÁRA ENIKŐ 

Nyelvi folyamatok és munkamemória-működés sclerosis multiplexben 

A nyelvi folyamatok megfigyelésével vizsgálhatóvá válnak bizonyos kognitív struktúrák és működések zavarai, 

sérülései. A neurodegeneratív betegséggel élő személyeknél jelentkező nyelvtani zavarok elemzésével 

azonosíthatóak lesznek kognitív változások, amelyeket a fonológia, a szemantika és a morfológia területén 

jelentkező deficitek mutatnak. A nyelvi zavarok a kognitív funkciók, így például a munkamemória-működés 

változására, hanyatlására is utalhatnak. Az előadás a nyelvi működések és munkamemória összefüggését ismerteti 

egy sclerosis multiplexszel (SM) élő személlyel készített esettanulmányon keresztül. Az előadás célja 

teszteredményekkel bemutatni az emlékezet és nyelvi állapot egymásra hatását, valamint egy kontrollszemélyhez 

viszonyítva kimutatni a beszédprodukció korlátozottságát az SM-mel élő alanynál. Az esettanulmány 

specifikussága, eredményei alapul szolgálhatnak egy további, nagyobb mintás kutatás kijelölésében. A vizsgálattal 

a nyelv és az emlékezet rendszere, valamint összefüggése elemezhető, ami lehetőségként szolgál az SM 

lefolyásának elemzésére, újabb nézőpontból való megközelítésére. Az esettanulmány eredményei hasznosíthatóak 

a kogníció vizsgálata során, az idegtudomány különféle területén, nyelv és emlékezet viszonyrendszerének 

általánosabb megértésében. Az SM-mel élő személyeknél akkor is kimutatható nyelvi hanyatlás, amikor klinikailag 

nem mutatkozik változás. Az ismertetendő esettanulmány célja a nyelvi tesztek fontosságának hangsúlyozása, 

melyek elősegíthetik a kognitív zavarok felfedezését, és így a gyakorlatban a páciensek célzottabb kezelését, 

életminőségük javulását jelenthetik. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

anglisztika BA – angol specializáció, magyar minor 

klaraenikofinta@gmail.com 

Témavezető: Dr. Svindt Veronika 
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WARE ANNA JÚLIA 

A nyelv a lélek tükre  

Hogyan segíthet az orvosbölcsészet a mentális zavarral élőknek? 

Az orvosbölcsészet vagy kultúrorvostan olyan interdiszciplináris kutatási terület, mely az orvos- és 

bölcsészettudományok összefüggéseit vizsgálja az emberi megtestesülés történeti, elméleti és kulturális 

aspektusaiból. Előadásomban a kultúrorvostant bemutató néhány mondat után a mentális zavarok 

orvosbölcsészeti vonatkozásairól, szűkebb értelemben az orvosbölcsészeti-nyelvészeti kutatások e témán belüli 

gyakorlati alkalmazhatóságára térek ki.  Az orvosbölcsészet, ennek nyomán pedig a narratív medicina (azaz egy 

olyan megközelítés a medicinában, ami a gyógyulás érdekében felhasználja a kezeltek történeteit, narratíváit) 

segít egészként, és nem csak tünetegyüttesként értelmezni az embert, több oldalról értelmezve újraalkotni az 

egészség fogalmát, illetve a betegségnarratívát – az orvos és a páciens együttműködését segítve ezzel. Az e 

területet érintő nyelvészeti–orvosbölcsészeti kutatások bár általában alapkutatások, de hozzájárulhatnak a 

pontosabb és érzékenyebb preventív, diagnosztikus és terápiás munkához. A mentális zavarok nyelvezetének 

kutatásával pontosabb képet nyerhetünk arról, hogyan mutatkozik meg egy adott jelenség a nyelven keresztül, a 

lélek állapotát tükrözve. A leginkább dokumentált mentális zavar e tekintetben a depresszió, melyet több, a 

depresszió nyelvezetét nyelvészeti eszközökkel vizsgáló kutatásban is vizsgáltak. Azonban a disszociatív zavarok, 

melyek alatt a gondolatok, élmények, és emlékeknek tudatba, emlékezetbe integrálódásának zavarát értjük 

(Bernstein 1986), kevéssé vagy egyáltalán nem kutatottak ilyen szempontból, noha Vanderlinden szerint az 

emberi populáció közel 3%-a szenvedhet komolyabb disszociatív zavarban (1991). E kérdésfelvetés mentén 

előadásom végén felvázolom egy, a témában elvégezni kívánt kiterjedtebb kutatás tervét is.  

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 

osztatlan tanárszak (angol nyelv és kultúra, német nyelv és kultúra) 

a.j.ware22@gmail.com 

Témavezető: Dr. Ureczky Eszter  
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SÁNDOR CECÍLIA 

A gyakorlati fókuszú antropológiai kutatás és az üzleti világ 

Az előadás az üzleti alkalmazott antropológia (business applied anthropology) nézőpontjából vizsgálja a 

székelyföldi nemzetépítési folyamatába integrálódó etnikai marketing és fogyasztás működését, valamint az 

interdiszciplinális szemléletű fogyasztói kultúra elméletére (consumer culture theory) alapozva az üzleti 

tevékenység kulturális és társadalmi meghatározottságát hangsúlyozza. A nemzeti szimbólumok 

kommodifikációjának példájaként a Tiltott Csíki Sör Manufaktúra marketingkommunikációs tevékenyéségét 

vizsgálom. A “tiszta forrás” képe mint kulturális sajátosság az etnikai marketingben sikeres előnyt jelent. A 

kultúripar kereskedelmi logikája kifinomult technikákat használ annak érdekében, hogy termékei megfeleljenek a 

célcsoport igényeinek és úgy tűnjenek, mintha kulturális értékek volnának. Az etnikai marketing befogadását 

illetően a kutatás interjúbeszélgetésekre és fókuszcsoportos felmérésre alapozva mutatja be a fogyasztói 

attitűdöket. Ebben a kontextusban a javak fogyasztása ugyanis egy társadalmi, kulturális és politikai gyakorlat, 

amelyet valamilyen társadalmi ethosz, ideológia, mítosz, narratíva hoz létre. (Arnould-Thompson, Zentai, Mitev-

Kántor). Az identitásértékkel felruházott fogyasztói javak közüli választás pedig a fogyasztónak egy tudatos 

identitásformáló cselekvése. A kutató fő kérdésfelvetése egyrészt az, hogy melyek azok a Székelyföldhöz, 

székelyekhez kapcsolódó kulturális elemek/mítoszok, melyek megjelennek a piaci színtéren és elég erősek ahhoz, 

hogy megteremtsék a közösségi fogyasztói identitást. Másrészt annak kérdése, hogy milyen elemekre épül és 

hogyan formálódik az a sztereotip márkaminőség, amely mint kulturális és társadalmi tőke végül gazdasági tőkévé 

konvergálódik. A kutatás eredményei egyaránt felhasználhatóak a vidékkutatásokban, a térségi 

térségmarketingben, a PR és kommunikációkutatásban, és a társadalompolitikai, a gazdasági és kulturális 

törekvésekben. Nem titkolt célja tehát a gyakorlati fókuszú társadalomkutatói tudás alkalmazása az üzleti és a 

politikai szférában, így: célzott marketingtanácsadás etnikai vállalkozók számára, bekapcsolódás az etnikai 

termékek és szolgáltatások fejlesztésének stratégiai kidolgozásába. 

Budapesti Corvinus Egyetem 

Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola 

ceciliasandor@yahoo.com 

Témavezető: Dr. Szabó Árpád Töhötöm 
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HORVÁTH KINGA 

A fanfiction írók válaszai a koronavírusra a karanténhelyzet alatt 

„Az ingerelt rajongók fanfictionöket gyártanak, mint az ingerelt osztriga gyöngyöket.”  

A COVID-19 vírus világszintű megjelenése új krízishelyzetet teremtett, amire a nemzetközi és a magyar fanfiction 

(rajongói történetek) írók és olvasók elképesztő gyorsasággal reagáltak.  

Az előzetes hipotézisem abból indult ki, hogy a válsághelyzet miatti új film/sorozat/könyv premierek elhalasztása 

– természetesen a víruspánikon és a karanténhelyzeten  felül – ingerült, felpiszkált érzelmi állapotba helyezte a 

rajongókat. Feltételezésem szerint, ez a többszörös krízishelyzet, ami többlet idővel is járt, új témákat 

eredményezett – illetve – gyorsabb és nagyobb volumenű és mennyiségű alkotásra serkentette a különféle 

rajongói közösségek tagjait, mint a munkás hétköznapok során tette volna. Az előzetes várakozásokkal ellentétben 

a rajongók majdnem átlag alatti aktivitást mutattak a vizsgált pályázatok alatt, ez is mutatja ennek az időszaknak 

a kiszámíthatatlanságát. 

Előadásomban kitérek majd a különféle vírusnarratívákra és válaszreakciókra, amiken keresztül rálátunk a 

rajongók – természetesen a fantázia elemein keresztüli – belső, személyes gondolataira, amelyek ugyanakkor egy 

magasan szofisztikált változata is az egyén valóságának, amire hatással van a tömegmédia és a mainstream média 

is. Külön kitérek az oktató jellegű motívumokra is, amelyek a történetmesélésen keresztül igyekeznek figyelmet 

kelteni, társadalmi hatást elérni és cselekvést befolyásolni. 

Vizsgálatomat a Merengő honlap által indított #Maradjotthon és írj! című egypercestörténet- és novellaíró 

versenyen résztvevő történetekre, az Anonim meme honlap az április hónap „Összezárva Klisé bingó” témájú 

felhívásra írt történetekre és a nemzetközi Archive of Our Own (Ao3) honlap Fic Journal of the Plague Year 

felhívásra érkezett történetekre szűkítettem. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar 

Irodalomtudományi Doktori Iskola/ Magyar és összehasonlító folklorisztika 

h.v.kingaa@gmail.com 

Témavezető: Dr. Vincze Kata Zsófia 
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II. szekció 

TŐLÜNK KELETRE 

Szekcióelnök: Dr. Byrappa Ramachandra 

11.10-12.30 

TURAI ESZTER 

Az egzotizmus nyomában  

Victor Segalen művei alapján 

Kutatásomban Victor Segalen, a 19. és a 20. század fordulóján élt orvos és író két irodalmi alkotását vizsgálom: 

az egzotizmusról szóló esszéjét és a Gauguin tiszteletére írt művét, amelyekben az egzotizmus megnyilvánulásait 

próbálom feltárni.  Az író által meghatározott esztétikára alapozva tárom fel az egzotizmus jelenségét, valamint 

a korabeli francia irodalomban az e fogalomhoz fűződő mítoszokat. Elsőként a korszak irodalmi irányzatairól 

nyújtok áttekintést, majd ezen irányzatok között elhelyezem az egzotizmus fogalmát. Bemutatom, hogyan 

demisztifikálja Victor Segalen ezt a fogalmat, amelyet több évszázadon keresztül megtévesztő legendák és 

mítoszok öveztek.  

Elsősorban arra a kérdésre keresem a választ, hogyan sikerül Victor Segalennek megragadnia az egzotizmus 

lényegét, továbbá az író említett műveinek formai és műfaji sajátosságainak meghatározására is kísérletet teszek. 

Nem kategorizálni kívánom ezeket az írásokat, hanem Segalen töredékes esszéjének és a festő emlékére írt 

művének sajátosságait szándékozom bemutatni, egyszersmind korhű kulturális és irodalmi kontextust nyújtani 

arról a korról, amelyben az író élt és alkotott. Eddigi eredményeim ismertetésével kívánom bővíteni a témát 

érintő hazai és nemzetközi diskurzust.  

 

Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

francia irodalom doktori képzés 

turaieszti@gmail.com 

Témavezető: Dr. Kovács Katalin 
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ÁJBEN KATALIN 

Az orosz etnikum helyzete Kazahsztánban a hatalomváltások tükrében (1985-1995) 

Az orosz etnikum évszázadok óta Kazahsztán legjelentősebb kisebbsége. Munkám során azt vizsgálom, hogyan 

változott meg az orosz kisebbség helyzete a Szovjetunió felbomlásának évtizedében, 1985 és 1995 között.  A 

kezdődátumnak az 1985-ös évet jelöltem meg, mivel Mihail Gorbacsov hatalomra kerülése indította el azt a 

folyamatot, amely az 1990-es években az önálló Kazahsztán megalakulásához és az addig fennálló rendszer 

változásához vezetett. Az Orosz Birodalom örököseként fellépő Szovjetunió szétesése, illetve átalakulása olyan új 

helyzetet teremtett a térségben, amely eddig nem tapasztalt problémák megjelenéséhez és számos konfliktus – 

például nemzetiségi, nyelvi, kulturális és vallási – kialakulásához vezetett. A rendszerváltás után az új kazah 

politika következtében oroszok százezrei hagyták el az országot, méltatlannak találták a kialakult helyzetet, s a 

kazah nyelv dominanciáját. Az 1995-ben elfogadott Alkotmány pedig azért tekinthető mérföldkőnek, mivel 

rögzítésre kerültek a kisebbségek jogai és az orosz nyelv státusza.   

Előadásomban egy átfogó képet szeretnék nyújtani a Kazahsztánban élő orosz kisebbségről az említett 

időszakban, a korabeli dokumentumok, szakirodalmak, sajtóorgánumok és statisztikák alapján.  Ehhez a következő 

kérdéseket vizsgálom meg: Milyen változások zajlottak le a Szovjetunió felbomlása után? Sikerült-e az orosz 

nyelvnek megőriznie dominanciáját az országban? Hogyan élte meg az orosz etnikum a hatalomváltást? Emellett 

kitérek arra is, hogyan érzékelték az oroszok a független Kazahsztán politikáját, miként alkalmazkodtak az új 

körülményekhez, hogyan hatott ez a változás identitásukra, milyen demográfiai átalakulások zajlottak le a 

Szovjetunió felbomlása következtében.  

A kutatásból ki fog rajzolódni, hogy miként változott az orosz etnikum helyzete mindössze egy évtized alatt, az 

eredmények modellértékűek lehetnek az egykori szovjet térség más nemzetiségi kisebbségei, így például az 

Ukrajnában élő orosz és magyar nyelvű kisebbség helyzetére nézve is.  

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Közép-Európa Intézet 

szlavisztika (orosz) 

kata.ajben@gmail.com  

Témavezető: Dr. Mitrovits Miklós  
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BIRÓ DÁVID 

Az Adriától a kínai nagy falig 

A török külpolitika Közép-Ázsiában (1989-2018) 

A Szovjetunió felbomlása után Közép-Ázsia a török külpolitika egyik meghatározó irányává vált. A térségben 

formálódó új független államok új politikai és gazdasági kapcsolatokat jelentettek Törökország számára. Turgut 

Özal elnök kijelentette, hogy a 21. század a „törökök évszázada” lesz. A térség etnikai összetételéből fakadóan 

előtérbe került a türk népek lehetséges egysége, uniója.  

A törökök által gyakorolt kezdeti politikai hegemónia hamar megváltozott és egy sokkal pragmatikusabb, 

gazdasági alapokra helyezett stratégiát folytatott. A tervezett török/türk egység reménye hamar szertefoszlott. A 

térség országainak többsége a „Független Államok Közössége” részét képezték. A poszt-szovjet utódállamok feletti 

hegemóniára nemcsak Törökország, hanem Oroszország és a fokozatosan erősödő Kína is törekedett. Nem 

beszélve arról, hogy az érintett országok ezen időszakban számos konfliktust vívtak egymással. Törökország 

közép-ázsiai régió iránti érdeklődése fokozatosan erősödött. Recep Tayyip Erdoğan vezetésével új éra vette 

kezdetét, amely a török külpolitika szempontjából is meghatározónak bizonyult. A régió iránti török érdeklődést 

mi sem bizonyítja jobban, mint a 2009-ben életre hívott Türk Tanács, amelynek célja a türk nyelveket beszélő 

országok közötti együttműködések előmozdítása. Forrásanyagot tekintve a téma friss, de jól dokumentálható 

többek között a Türk Tanács által biztosított dokumentumok és bilaterális megállapodások által.  

Jelen kutatás kiváló alapot nyújthat abban, hogy világosabb képet kapjunk Törökország keleti politikáját illetően 

és bepillantást nyerjünk az AKP külpolitikájába. Céljaim közé tartozik, hogy bemutassam az elmúlt évtizedek 

török külpolitikájának Közép-Ázsiára gyakorolt hatását és lehetséges következményeit. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Történelemtudományi Doktori Iskola, Új- és Jelenkori Egyetemes Történelem Doktori Program 

birodave@gmail.com 

Témavezető: Dr. Byrappa Ramachandra 
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PERCZE MÁTÉ 

Arab egység? Az Arab Államok Ligájának története 

Manapság a közel-keleti térség egyre fontosabb szerepet tölt be a világpolitikában. Az itt zajló eseményeknek és 

folyamatoknak globális gazdasági és politikai hatásai vannak, emiatt a régió egyre inkább kutatottabbá vált. 

Előadásom témája a Közel-Kelet államainak regionális szervezetének, az Arab Államok Ligájának története. Ez a 

szervezet tekinthető az arab egységtörekvések legnagyobb eredményének, egyben a Közel-Kelet egyik 

legfontosabb politikai együttműködésének. 

Az Arab Államok Ligája vagy rövidebben az Arab Liga, az arab államok regionális nemzetközi szervezete, amelyet 

Egyiptom, Szíria, Irak, Libanon és Jordánia hozott létre 1945-ben. Az Arab Liga világpolitikai helyzetét jól 

példázza, hogy mára már 22 tagországa van, amelyek népessége közel 423 millió fő. A szervezet fő célja az 

együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás a gazdasági, politikai, társadalmi és a katonai kérdéseket illetően. 

Előadásomban részletesen bemutatom a szervezet működési struktúráját és berendezkedését. A prezentációban 

fontos szerepet kapnak az alábbi kérdések: Sikerült-e megbirkóznia az Arab Ligának a 20. század nemzetközi 

kihívásaival? Tudja-e egységesen képviselni az arab országok érdekeit? Valóban tekinthető-e az Arab Liga az arab 

egység sarokkövének? 

Ezek a kérdések máig meghatározóak a világpolitikában, az Arab Liga tevékenysége a gazdasági, politikai 

kapcsolatokon keresztül sok országot, szervezetet és céget érint. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Történelemtudományok Doktori képzés (Phd) 

perczemate94@gmail.com 

Témavezető: Dr. Székely Gábor 
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III. szekció 

FESZÜLTSÉG 

Szekcióelnök: Dr. Bányai Viktória 

12.45-14.20 

BALOGH ÁKOS 

Nevetni a pokolban 

Solahütte szerepe az auschwitzi SS rekreációs lehetőségei között 

Auschwitz az itt fogvatartottak számára a félelem és a rettegés pokoli helyszínét jelentette, ám az itt szolgálatot 

teljesítő SS-állománynak csupán (egy nem szokványos) munkahelynek számított. Nehéz megérteni, hogy az 

elkövetők és családjaik miként tudtak normális életet élni a haláltábor közelében, vagy hogyan tudtak önfeledten 

szórakozni egy transzport fogadása után.  

Előadásom első felében igyekszem bemutatni azokat a kevésbé ismert történeti forrásokat, amelyek segítségével 

rekonstruálhatóak a személyzet és a helyőrség táboron belüli és kívüli rekreációs-szabadidős tevékenységei. Ezen 

szabadidő-eltöltési lehetőségek mellett, egy különleges auschwitzi altábor, SS Hütte Porabka (Solahütte) 

szerepére fókuszálok, amelyet a tábori SS rekreációs központjaként működtettek. Az itt fennmaradt 

dokumentumok páratlan betekintést nyújtanak a népirtást elkövetők pszichológiájának megértéséhez. Milyen 

környezetben mozogtak munkájuk után a katonák? Milyen célt szolgált a sport, a mozi, a színház és a kötelező 

bajtársi estek az életükben? Mennyire hatotta át ezeket a programokat a nemzetiszocialista ideológia? Milyen 

következtetéseket vonhatunk le a forrásokból? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresem a választ. Mindezek 

után kitérek ezen források felhasználási lehetőségeire, amelyek bevonhatóak a holokausztoktatásba is, s melyek 

segítségével szociálpszichológiai, történeti, társadalmi stb. folyamatok jeleníthetőek meg, így a genocídiumok 

tanórai bemutatásakor egyre nagyobb hangsúlyt kaphat az előzmények taglalása, az elkövetőek motivációinak 

felkutatása, az adott korszak mentalitástörténetének megismerése. Azt gondolom, hogy a fentiekben felvázolt 

kutatások közelebb vihetnek egy-egy jelenség mélyebb megértéséhez, s némiképp árnyalhatják azt a sokakban 

kialakult ideologizált képet, amely az elkövetőket nem emberi mivoltukban állítja be.  

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

osztatlan tanárszak (történelem, magyar nyelv és irodalom)  
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LEICHTER LILLA 

Mindennapi antiszemitizmusunk 

Mit tehetünk a velünk élő antiszemita sztereotípiák ellen? 

Csapó Benőt, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének professzorát idézi Lukács László, 

amikor a társadalomtudományokat – beleértve a néprajzot is – a hidegháborús érát követő időszak jellemzően 

lokális, etnikai – vallási – kulturális színezetű konfliktusainak megértésében és megoldásában élenjáró 

diszciplínáknak tekinti.  Erre ugyanakkor nem csupán a recens anyag vizsgálata vagy az akciókutatások adhatnak 

lehetőséget. A történeti anyag tanulságai épp úgy alkalmasak lehetnek arra, hogy mélyebb megértéshez jussunk 

általuk. 

A doktori kutatásom keretében kisvárosi és falusi közösségekben vizsgálom a zsidó és nemzsidó csoportok közötti 

interakciókat, az asszimilációnak és antiszemitizmusnak a mindennapok során megvalósuló dinamikáját, 

elsősorban a századforduló időszakára koncentrálva. Ugyanakkor a közelmúlt számos tudományos és közéleti 

vitája nyomán kétségtelen, hogy az antiszemitizmus elemei különböző formákban, eltérő mértékben, de ma is 

jelen vannak a társadalmunkban.  

Előadásomban egyfelől arra vállalkozom, hogy röviden bemutassam a történeti anyag és a kortárs, szakirodalmi 

és közéleti diskurzusok meghatározó közös vonásait. Másrészt ezek nyomán hasonló koncentráltsággal 

ismertessem, hogy milyen lehetséges útjai vannak az érzékenyítésnek, a sztereotípiákon túli gondolkodásra 

nevelésnek, a társadalomban meglévő kognitív disszonancia mérséklésének. Részletesebben – saját kutatási 

témámmal összhangban – a lokalitás keretein belül megvalósítható gyakorlatokra térek ki. Ezek által 

megismerhetővé válik a közös múlt, beemelődnek a kollektív emlékezetbe az egyes települések valaha élt zsidó 

lakói. Mindez talán ahhoz is hozzájárulhat, hogy a sok mindenért hagyományosan hibáztatható imaginárius zsidó 

figurájának személytelen vonásai helyett egykori szomszédok, kocsmárosok, kisboltosok, újságírók és tánctanárok 

ismerős arcai írják át azt, ahogyan egymáshoz közelítünk. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Magyar és Összehasonlító Folklorisztika Doktori Program 

lelraab@gmail.com 

Témavezető: Dr. Vincze Kata Zsófia 
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ERDŐS ANDRÁS PATRIK 

Vörös házmester, fehér szomszéd 

Politikai motívumok száz évvel ezelőtti magántermészetű vitákban  

„Végletekig átpolitizált korban élünk” – szól az egyik népszerű állítás. „A XX. század totális rendszerei besúgás- 

és feljelentés-kultúrát teremtettek” – szól a másik. Miközben egyik kijelentés sem éppen igaztalan, a történésznek 

van rálátása árnyalni ezen kijelentéseket. A mikroszintű lépték vizsgálatával könnyűszerrel lehet bizonyságot 

szerezni arról, hogy az emberek száz évvel ezelőtt is ugyanúgy féltek, szerettek és gyűlöltek – ezt pedig a későbbi 

korszakokhoz meglepő hasonlósággal csatornázták politikai feljelentésekbe is. 

Az 1918-1921 közötti forradalmi és ellenforradalmi periódus kutatása során számos rendőrségi, ügyészségi, rendes- 

és laikus bírósági eljárással találkoztam, amelyekben ugyan a magántermészetű konfliktus volt a meghatározó, 

szerzés- és/vagy bosszúvágy volt az elsődleges hajtóerő, ám a feljelentést olyan formában tették meg, hogy az 

ügy halaszthatatlan politikai kérdés benyomását keltse. „Kommunista”, „agitátor”, „tiszta fehér”, 

„ellenforradalmár” – csak néhány jelző azok közül, amelyektől haragosuk móresre tanítását várták a feljelentők. 

Előadásomban Budapest Főváros Levéltárának iratanyaga (BFL VII.5.c. Budapesti Királyi Büntetőtörvényszék 

iratai; VII.18.d. Budapesti Királyi Ügyészség iratai; XVI.2. Tanácsköztársaság. Budapesti Forradalmi Törvényszék 

iratai) alapján szeretném a száz évvel ezelőtti, nem túl szívderítő, de szándékaim szerint tanulságos történeteket 

bemutatni. Házmesterek lakók ellen, bérlők háztulajdonosok ellen, cselédek gazdák ellen, szomszédok egymás 

ellen való acsarkodása elevenedik meg; végül pedig arra is fény derül, mi köze van mindennek a 

boszorkányperekhez és mit tud üzenni a XXI. századnak. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Történelemtudományi Doktori Iskola (Társadalom-és Gazdaságtörténeti Program) 

erdandrasp@gmail.com 

Témavezető: Dr. Perényi Roland 
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KARÁCSONYI KRISZTINA 

Leíró nyelvészeti vizsgálatok a romani kisebbségi oktatás szolgálatában  

Az elméleti nyelvészeti kutatások gyakorlati felhasználhatóságának kézzelfogható helye a nyelv(tan)oktatás terepe, 

a nemzetiségi és idegennyelvek, vagy az anyanyelv megismerését és megtanulását szolgáló tankönyvek fejlesztése. 

Kutatásomban arra vállalkoztam, hogy megvizsgálom és a generatív nyelvészet szempontjai mentén elemzem 

Vekerdi József és Mészáros György 1974-es kötetét (A magyarországi oláh cigány nyelvjárás mondattana), amely 

a mai tudományos elvárásoknak nem megfelelő módszertant alkalmaz ugyan, s számos félrefordítást is tartalmaz, 

de kiemelkedő jelentőségű, hiszen az egyetlen olyan munka, amely kifejezetten és kizárólag a magyarországi oláh 

dialektusra (annak egészére) vonatkoztatja magát. A kutatás során kiderült, hogy számos példamondat narratív 

szövegekből (mesék, népdalgyűjtemények) származik – ezeket az eredeti forrásokat szintén bevontam a kutatásba 

–, így a nyelv hétköznapi használatától feltehetőleg némileg eltérő mondatkonstrukciók is fellelhetők benne. 

Ennek ellenére úgy gondolom, érdemes a kötetben összegyűjtött mondatokat megvizsgálni, mivel azok elemzése 

komplex óratervekben felhasználható lenne a kisebbségi romani nyelv és kultúra oktatása során. Előadásomban 

az elméleti nyelvészeti eredmények rövid összefoglalása után amellett érvelek, hogy a kötet „korpuszában” 

rögzített mondatokat érdemes lehet holisztikus szemléletben tanítani, azaz olyan órákon, ahol több tantárgy 

összekapcsolódása valósulhat meg, így például a népdalokból származó mondatok elemzése mellett az adott 

népdal és a cigány zenei örökség megismerésére is sor kerülhetne. Az előadás második felében azt kívánom 

bizonyítani, hogy a látszólagos ellentmondás ellenére (a chomskyánus nyelvelmélet eredendően a hibátlanul 

használt nyelvet írja le, a romani dialektális diverzitása pedig ennek ellentmond) érdemes generatív nyelvészeti 

szempontból közelíteni a romani nyelvhez, és kitérek rá, hogy korábbi kutatások alapján milyen előnyei lehetnek 

a generatív szempontú nyelvtanoktatásnak. 

PTE BTK „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola 

Nevelésszociológia Alprogram 

karacsonyikrisztina1019@gmail.com 

Témavezető: Dr. Farkas Judit 
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BOBÁK SZILVIA 

A koronavírus bűnbakképzésének lehetséges okai 

A narratív bűnbakképzés empirikus esettanulmányai 2020-ból 

Előadásomban arra keresem a választ a bölcsészettudományok (főként a narratív kritika, stilisztika, 

hálózatelmélet) eszközeivel, hogy mi lehet a vírustagadás, a maszk- és fertőtlenítőszer-ellenesség oka, miben rejlik 

5G-hálózat vírust terjesztő tulajdonságáról szóló elméletek vagy éppen a háttérhatalmakat kifejtő már-már 

mitológiai világ sikere 2020-ban. 

A bűnbakképző mechanizmusok felismerésén túl példákon keresztül szemléltetem, hogy hogyan használja a 

tudományos, politikai, közéleti és hétköznapi diskurzus az irracionalitást és hogyan próbál a mágikusból 

racionálist csinálni. Ehhez Cseh Katalin Európai Parlamenti képviselő maszkhordást népszerűsítő videóját és a 

Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikájának tudományos-ismeretterjesztő tevékenységét elemzem. 

Az előadás alapja egy mesterszakos szakdolgozat, mely a disszertációm alapját fogja jelenteni. A dolgozatban két 

krízisre, a koronavírus-pánikra és az ökológiai pánikra adott válaszreakciók szövevényes rendszerét vizsgáltam 

az elméleti keret kifejtése és kritikája mellett. A kutatási eredmények leginkább újságírói-szerkesztői, tudományos 

ismeretterjesztő területeken alkalmazhatóak.  

Dezinformáció, álhírek, konspirációs teóriák és bűnbakok: a jelenkor mentalitásának vizsgálatához jó alap lehet 

az alternatív világképek, a mágikus gondolkodás és cselekedetek vizsgálata, melyek nem csak a 

kríziskommunikációt nehezítik, de cselekedetté, mozgalommá is lehetnek.  

Esettanulmányaimban vírushelyzet eseményei közül néhány „digitális lenyomatot” – kommentárt, feliratot, 

szalagcímet, Facebook-bejegyzést – emelek ki példaként, melyben narratív szinten vizsgálható a jelenkor egyik 

legmeghatározóbb kollektív traumájára, a koronavírus okozta pszichés, gazdasági és egészségügyi krízisre adott 

megküzdési technikák egyike. Általuk betekintést nyerhetünk a média nyelvének meghatározó szerepébe és a 

konspirációs teóriák terjedési útjának hálózatos rendszerébe is.   

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar 

Irodalomtudományi Doktori Iskola/ Magyar és összehasonlító folklorisztika 

szilvia.bobak@gmail.com 

Témavezető: Dr. Vincze Kata Zsófia 
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IV. szekció 

CÍMKÉK ÉS EMLÉKEZET 

Szekcióelnök: Dr. Mátay Mónika 

14.35-16.25 

BERTA ANDRÁS 

A történettudomány alkalmazási lehetőségei a műemléki rekonstrukciókban 

Mint minden munkában, a történeti vizsgálódásban is alapvetően fontos a gondos és körültekintő előkészület, és 

ez a felelősség hatványozottan igaz a műemléki helyreállítás munkálatait megelőző kutatásokra is. A mai napig, 

ha az érdeklődő meglát egy várat, várkastélyt, zordon kőfalak, rideg bástyák fogadják kívülről, és ez a kép az 

erősség termeit végigjárva is alig változik. Azonban a középkor, kora újkor folyamán ezen erődítések nem pusztán 

hadi események színterei voltak, hanem pezsgő társadalmi eseményeknek is teret adtak. Éppen ezeknek a „magán 

funkcióknak” és a főurak gyakran életvitelszerű ott tartózkodásának köszönhetően merőben más képet mutattak 

ezen épületek; a falakat színes kárpitok borították, mázas csempéjű kályhák, díszes asztalok, faragott bútorok 

stb. tették otthonossá ezeket a fontos uradalmi- és katonai központokat. De vajon mik azok a források, amelyek 

használatával meg lehet állapítani, hogy századokkal korábban hogy néztek ki az erősségek belső terei? Az 

előadásban többek között a Báthori-család mára szinte nyomtalanul eltűnt ecsedi várának példáján át mutatom 

be a források felhasználási lehetőségeit. Bár az épületből napjainkra gyakorlatilag semmi nem maradt, ennek 

ellenére – több, jó minőségben fellelhető, rendkívül részletes inventáriumnak köszönhetően – egzakt képet 

kaphatunk az ecsedi vár külső és belső tereiről a XVII. században. Útinaplók, metszetek, önéletírások, hadi 

építészek leírásai és a már említett inventáriumok – csak pár példa abból a forráscsoportból, aminek segítségével 

megismerhetővé, és rekonstruálhatóvá válnak a korábban sivárnak gondolt, elfelejtett terek. Ezen források helyes 

értelmezésével végül a kutató megalkotja azt a szilárd tudományos alapot, amely lehetővé teszi a műemléki 

rekonstrukció megindítását. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

Történelemtudományi Doktori Iskola 

b.andris97@gmail.com 

Témavezető: Dr. Várkonyi Gábor  
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TOLNAI GYULA 

A hely- és hadtörténetírás hasznáról 

Különös tekintettel a 20. századra 

Történelem alapszakos szakdolgozatom írásakor 2018-ban ismerkedtem meg az oral history eszköztárával, amely 

nagyrészt interjúztatásból, naplók és levéltári források felkutatásából áll, melyek egyéni, családi és közösségi 

történetek személyes megismeréséhez vezetik el az olvasót. Napjainkban, amikor a 20. század eseménytörténetét 

nagy arányban feldolgozták, és a tudományos körökben apróbb problémákon folyik a vita ebben a témában, 

fontosnak tartom, hogy személyes példákon és történeteken keresztül tegyük minél közérthetőbbé a történelmet 

a laikus hallgató és olvasó számára. Mesterszakos kutatási területem Nagykőrös 20. századi hely- és hadtörténete, 

mellyel kettős célom van. Egyrészt Nagykőrös helytörténetét a város lakosságával is szeretném jobban 

megismertetni, ebben segít számomra a személyes történetek bemutatása, melyek természetesen egy szakmailag 

alátámasztott keretbe illeszkednek, másrészt a város hadtörténetének párhuzamos bemutatásával egy olyan 

interdiszciplináris környezetet teremtek, amely az olvasók és/vagy hallgatók érdeklődését szélesebb körben fedi 

le, mintha csak az egyik vagy másik történettudományi aspektusból vizsgálnánk egy kérdést. A két általam 

kutatott helyi illetőségű katonai életút segíthet az adott mikroközösség számára kitekinteni olyan nagyszabású 

történelmi folyamatokra, mint az orosz front átvonulása 1944-45-ben Magyarországon, a magyar katonák 

helyzete a csehszlovákiai hadifogolytáborokban, illetve sikeres vagy sikertelen visszaintegrálódásuk a magyar 

társadalomba a háború végeztével.  Természetesen minden egyes katona személyes sorsa mögött ott áll a családja 

története, reményei, a hátország kitartása, ezeket pedig legjobban társadalomtörténeti és szociológiai kutatásokon 

keresztül lehet bemutatni. Előadásomban azt kívánom bizonyítani, hogyan lehet ezen tudományterületi 

kutatásokat ötvözve egy kerek egészet bemutatni. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

történelem MA, modernkori Magyarország szakirány 

gyulatolnai18@gmail.com 

Témavezető: Dr. Szerencsés Károly 
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TORNAI CSONGOR GÁSPÁR 

Gyöngyösi János politikai pályája 

Gyöngyösi János (1893-1951) életének és politikai szerepének kutatása a történettudományban eddig semmilyen 

figyelmet nem kapott. Gyöngyösi János az Ideiglenes Nemzeti Kormány külügyminiszteri tárcáját kapta meg, 

annak ellenére, hogy előzetesen semmilyen diplomáciai tapasztalattal nem bírt. Külügyminisztersége alatt részt 

vett a fegyverszüneti egyezmény, a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény és a második világháborút 

lezáró párizsi béke megkötésében is. A kommunistákkal és szovjetekkel való viszonya új kérdéseket vet fel 

Magyarország szovjetizálása és a szalámi-taktika kapcsán is, többek között azokat, hogy mennyire is volt alkalmas 

a külügyminiszteri posztra, kommunista vagy reálpolitikus volt inkább, vagy hogy mekkora mozgástere volt a 

frissen Magyarország külügyminisztereként. Előadásomban ezeket a kérdéseket igyekszem megválaszolni. Az 

előadásomat a korabeli visszaemlékezések (Kertész István, Rákosi Mátyás, Sulyok Dezső, Boldizsár Iván) és a 

korabeli sajtó (Békésmegyei Közlöny, Kis Ujság, Neue Zürcher Zeitung, Szabad Nép, Új Magyarország) alapján 

készítettem el. Az előadásomban nemcsak egy életpályára koncentrál, hanem sokkal inkább a napjainkban kevésbé 

kutatott koalíciós időszakban fellelhető kérdésekre is. Gyakorlati felhasználása nem más mint hogy egy új 

koncepció megteremtése Magyarország szovjetizálása kérdésében, ami nemzetközileg is fontos téma.   

Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

történelemtanár MA 

csongortornai@gmail.com 

Témavezető: Dr. Bognár Zalán  
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BÁLINT VALENTINA LILLA  

Drawing down and lifting up 

Benjamin Franklin szerepe a korai amerikai médiában  

A digitalizálódó médiumok, a független tartalomkészítők, a fake news és a közösségi média korában élünk. Egyre 

többeket foglalkoztat a minőségi szórakozás, művelődés és a megbízható információforrások kérdése, az ezzel 

kapcsolatos döntéshozatalnál pedig egyre több tényezőt kell figyelembe venni. A kutatásom egy olyan világot 

mutat be, ahol a technológia ismeretlen világa helyett egy „új” kontinens és egy új közösség kialakítása foglalja 

le az embereket, a nézeteltéréseket tweet-háborúk helyett pamfletekben vitatják meg. A kor kulcsfigurája (ma 

azt mondanánk, véleményvezére) Benjamin Franklin, aki nem csak alapító atya és polihisztor, hanem a korabeli 

újságírás éllovasa és éles nyelvű szatíraírója. Arra keresem a választ, hogy munkássága lehet-e releváns és jó példa 

korunkban. Köztisztségei mellett újságírói és kiadói tevékenysége is gyakorolhatott hatást a történelmi események 

alakulására?  Két híres pamfletjéből idézve számba veszem, hogyan optimalizálta a szövegeket minél nagyobb 

közönség elérésére, és alakított ki véleményformáló közösséget a függetlenedési szándéktól fűtött Amerikában. 

Valóban lehetséges mai szemmel self-made man-nek lenni, vagy névtelen óriások vállán állt a fogalom első 

megtestesítője is? Ezeken a felvetéseken elgondolkodva tovább léptem a tudatos médiafelhasználás útján és a 

heroikus teljesítményekhez kapcsolódó szorongásaimból is sikerült levetkőznöm. Ez olyan élmény és gyakorlati 

tapasztalás, amelyre ma talán sokaknak szüksége lehet.  

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

anglisztika BA 

balintlili98@gmail.com 
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RÁDAY ZSÓFIA 

Mi a név jelentése? – Mi a névjelentés jelentése? 

A névjelentés szerepe a gyermekeknek történő névadásban, névválasztásban 

A személyeknek történő névadással életünk számos területén találkozhatunk és találkozunk nap mint nap. A 

legjelentősebb és leglátványosabb formája a jelenségnek általában a gyermeknek történő utónévválasztás. 

Előadásomban e névválasztás lehetséges aspektusait, motivációs tényezőit mutatom be egy előzetes kérdőíves 

felmérés segítségével, különös tekintettel a nevek jelentésének a gyermeknév-választásban betöltött szerepére.  

A személynév jelentésének egy potenciális vizsgálati szempontját, a név etimológiai jelentését veszem alapul a 

vizsgálat során. Ugyan nem minden személynévhez társíthatunk egy eredeti jelentést, azonban a névetimológiák, 

névmagyarázatok megannyi formáját ismerhetjük meg. Az utónevek (vélt) etimológiai jelentését több 

utónévkönyv is számba veszi, de manapság már az interneten, online fórumokon, közösségi oldalakon is 

megfigyelhető a különböző nevek magyarázatával foglalkozó párbeszéd. Ezek a magyarázatok nem mindig 

pontosak, nem mindig megalapozottak, de mégis árulkodnak arról, hogy a névjelentés ezen szempontja a 

hétköznapokban is fontos kérdéssé vált. 

Mindemellett azonban lényegesnek tartom felhívni a figyelmet arra is, hogy az etimológiai jelentés felfejtése a 

tulajdonnevek jelentéstartalmának csupán csak az egyik megközelítési módja a sok közül. Ugyanis azt 

tapasztalhatjuk, hogy a nyelvtudományban (és társtudományaiban) arról sincs általános konszenzus, hogy 

egyáltalán miképp definiálhatjuk a névjelentést, illetve a meghatározása tudományterület és kontextus 

függvényében eltérő lehet. Ezért kitérek a tulajdonnév jelentésének hosszú ideje és sokak által kutatott 

kérdéskörére is, elemezve azt, hogy az általam használt etimológiai jelentés milyen viszonyban állhat a többi 

felmerülő jelentéssíkkal.   

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

magyar BA 

szuperra@gmail.com 
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KÉMENES ANNA BORÓKA 

Szexmunka: definíciók kontra öndefiníciók 

Kutatásomban arra keresem a választ, hogy miben különböznek a tudományos diskurzusokban szereplő 

prostituált és szexmunkás definíciók a közvetlenül érintettek által megfogalmazott öndefinícióktól, továbbá azt 

vizsgálom, hogy az említett meghatározások milyen fő aspektusokra épülnek, hogyan viszonyulnak az 

indíttatáshoz, a társadalmi szerepvállaláshoz, illetve az etikai kérdésekhez. Vizsgálódásom kizárólag a 

heteroszexuális szolgáltatásokat nyújtó, magyar női szexmunkások és prostituáltak munkásságára vonatkozik. Az, 

hogy ebben a rövid kutatásban nem foglalkozom a férfi szexmunkásokkal, természetesen nem jelenti azt, hogy 

ezt a réteget társadalmi szempontból kevésbé meghatározónak tartom. Egyszerűen a téma bősége és 

összetettsége miatt szerencsésebbnek tartottam a lehető legjobban leszűkíteni a célcsoportot. Két fő hipotézisre 

és az ezekhez kapcsolódó alkérdésekre alapozva határoztam meg a kutatási módszereimet. Az első csoport arra 

vonatkozik, hogy a társadalomban használt, prostituáltakra és szexmunkásokra vonatkozó szóhasználat 

különbözik a szakmabeliek által alkalmazottaktól. Feltevésem szerint a köztudatban tévesen, pontosabban 

szinonimaként szerepelnek a szexmunkás és a prostituált fogalmak annak ellenére, hogy ezek között hatalmas 

jelentésbeli különbségek vannak, főként az indíttatás szempontjából. Ezek bizonyítása érdekében magyar 

szakszövegekből kiemelt definíciókat helyezek nagyító alá, majd ezeket hasonlítom össze a rosszlanyok.hu-n, a 

magyar riportkönyvekben, illetve az általam készített interjúkban szereplő meghatározásokkal. A második vizsgált 

kérdéskör alapját az elsőre kapott válaszok képezik. Arra keresem a választ, hogy a meghatározásokból kiindulva 

beszélhetünk-e a szexmunka kapcsán etikáról és amennyiben igen, milyen álláspontot foglalhatunk a mai magyar 

társadalomban betöltött szerepét illetően. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar 

esztétika MA 

kemenesboro@student.elte.hu 

Témavezető: Dr. Szigethy Gabriella 
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V. szekció 

GENERÁCIÓK 

Szekcióelnök: Dr. Hermann Veronika 

16.40-18.15 

SZIRÁK ANNA 

Antinosztalgikus lányregény. 

A lányság reprezentációi az Anne, E-vel a végén! című sorozatban 

Hogyan jeleníthető meg a lányság tapasztalata a szépirodalomban és a vizuális médiumokban, illetve milyen 

kulturális tényezők befolyásolják a kislánykor társadalmi megítélését? Lucy Maud Montgomery Anne-regényei és 

azok filmes feldolgozásai napjainkban is töretlen népszerűségnek örvendenek világszerte. A 2017-es Anne, E-vel 

a végén! azonban példátlan felháborodást váltott ki a gyermekkönyvek rajongóiból – és ennek oka talán a 

feldolgozás nosztalgiához fűződő viszonyában keresendő. Az Anne, E-vel végén! a korábbi igen népszerű 

adaptációktól eltérően posztmodern műnek tekinthető, amennyiben túlmutat az öncélú nosztalgián és a 

kislánykor romantizált túlrajzolásán. Ehelyett történelmi és lélektani szempontból egyaránt összetett, kevert 

stílusú képet ad arról, mit jelentett fiatal lánynak lenni a 19. század végi Kanadában. A sorozat Anne-je és barátnői 

olyan, korábban kimondatlan (ám korhű és valós) és a 21. században is releváns gondjai jelennek meg a képernyőn 

mint a poszttraumás stressz, a menstruáció vagy akár a szexualitás. Míg a sorozat hűen követi a forrásregények 

fontosabb cselekménymozzanatait, ennél tovább is megy: sorai között kitárul egy olyan valóság, melyet ugyan a 

Montgomery szövegének gyermeki világára jellemző emberi jóság és morális fókusz határoz meg, ám hangot ad 

a gyakran ma is elhallgatott, lányokat és nőket érintő szociális és pszichológiai szorongásoknak. Előadásom célja, 

hogy azonosítsa ezeket a társadalmi jelenségeket, és a szoros olvasás (close reading) módszerével elemezze, miért 

és hogyan hathatnak e történetek lehengerlő erővel a mai nézőkre. A Hutcheon és Boym által meghatározott 

nosztalgia fogalmát, feminista szubjektum- és testelméleteket, valamint Iris Marion Young a nők és a lányok 

testtapasztalatát illető gondolatait hasznosítva az előadás arra a kérdésre keresi a választ, hogy miként találkozik 

a sorozatban a jelen és a „narratívaként létező múlt”, létrehozva egy palimpszeszt-szerű posztmodern elegyet, 

valamint hogy mindez mily módon formálja a lányság reprezentációjának kortárs lehetőségeit, képez hidat az 

akkor és a aa fiatal lányai között, és ad kritikus képet a modernkori társadalomról a lányregény műfajának 

átértelmezésével. Kutatásom eredményeként arra is kitérek, hogy a sorozat recepcióját övező felháborodás olyan 

katartikus közösségi élmény is egyben, amely új irányokat nyit meg a kislányokat érintő kulturális párbeszédben, 

és hosszútávon szociokulturális változásokhoz vezethet. 

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 

anglisztika MA 

szirak.anna1996@gmail.com 

Témavezető: Dr. Ureczky Eszter  
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KISS GYÖRGY 

Testi fogyaték 19. és 21. századi szemmel:  

Női vakság Wilkie Collins Poor Miss Finch című regényében 

A viktoriánus irodalomban gyakori a testi fogyatékkal élő karakterek ábrázolása, ugyanakkor még az olyan szerzők 

is ritkán írnak vak szereplőkről, akiket a 19. századi angol irodalom úttörőinek tartunk mint pl. Dickens, Eliot 

vagy Thackeray. Ha mégis felbukkannak vak karakterek, azok legtöbbször férfiak – a nők mintha hiányoznának 

a kor vakságdiskurzusából. Eddigi kutatásom során mindössze négy olyan viktoriánus regényt találtam, amelyek 

vak női karaktert szerepeltetnek, és ahol ezek a figurák nem szorulnak teljesen a háttérbe. Wilkie Collins Poor 

Miss Finch című műve talán az egyetlen olyan 19. századi angol regény, amely kísérletet tesz a vakság női 

szemszögből való bemutatására. A mára már kevéssé ismert alkotás főszereplője Lucilla Finch, aki még 

gyermekkorában vesztette el a látását, fiatal nőként azonban gondtalanul, otthonosan mozog az általa ismert 

környezetben, és fogyatéka kevéssé gátolja önállóságának gyakorlásában. Míg a korban bevett szokás a látássérült 

női szereplők vakságához másodlagos jelentést, transzcendens, gyakran vallásos jelleget kapcsolni, Collins 

igyekszik Lucilla figuráját reális keretek között tartani, amivel kiemeli társnői közül. 

Előadásom fókusza többek között a vakság kortárs angolszász irodalmi reprezentációját foglalja magába, különös 

tekintettel a női szereplőkre; elsősorban azt vizsgálom a fogyatékosságtudomány (disability studies) és a 

társadalmi nemek tudományának (gender studies) szempontjából, milyen lehetőséget rejt magában a viktoriánus, 

fikciós vakság 21. századi olvasata. Ebben lenne segítségemre Collins regénye, amelynek Lucillája lehetőséget ad 

arra, hogy a viktoriánus vak nőt összevessük napjaink vak nőalakjaival. Irodalmi elemzésem által tehát szeretnék 

rámutatni a testi fogyatékkal élő nők manapság (is) csekély és szinte láthatatlan narratívájára, elméleti háttérként 

Martha Stoddard Holmes viktoriánus női fogyatékossággal foglakozó kötetét, a Fictions of Afflictiont használva. 

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar 

anglisztika MA 

kissgyuri08@gmail.com 

Témavezető: Dr. Ureczky Eszter 
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RIDEG BÉLA 

Irodalom és pszichológia a középiskolában 

Tóth Árpád Az ősök ritmusa című versének értelmezési és tanítási lehetőségei a transzgenerációs 

traumaátörökítés elmélete felől 

Jelen előadásomban azt szeretném bemutatni, hogy miként válhat a középiskolai irodalmi elemzés részévé a 

transzgenerációs traumaátörökítés elmélete. A transzgenerációs traumákkal hazai viszonylatban elsőként Virág 

Teréz (1930–2000) pszichoanalitikus foglalkozott a ’80-as évektől, vizsgálódásának és gondolkodásának 

középpontjában a holokauszt-túlélők leszármazottjainál megjelenő poszttraumás tünetek kezelése állt. 

Napjainkban a transzgenerációs szemlélet a fősodorbeli pszichológia gyakori témája, több olyan tudományos és 

ismeretterjesztő igényű mű született a közelmúltban, amely felhasználása, szemlélete – irodalmi mű elemzése 

mentén – gyümölcsöző lehet az irodalomtanításban is.  

Előadásom célkitűzése, hogy Tóth Árpád Az ősök ritmusa című versének elemzésével, illetve iskolai feldolgozási 

lehetőségeinek bemutatásával felkeltse a diákok érdeklődését a transzgenerációs traumaörökítés elgondolása iránt, 

valamint rámutasson annak fontosságára. Minderre azért is lehet nagy szükség, mivel az irodalomtanításból 

meglepő módon hiányzik a pszichológiai megközelíthetőség, noha „élet és irodalom” elválaszthatatlan, és egy 

ilyen háttérismeret hozzátehet a művek megértéséhez. 

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar  

Pszichológia Doktori Iskola 

Elméleti Pszichoanalízis Program  

rideg.bela93@gmail.com 

Témavezető: Dr. Borgos Anna 
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DIÓSSY ANNA LAURA 

Samuel Beckett Végjáték című drámájának kortárs értelmezései 

Előadásom témájául Samuel Beckett Végjáték című drámájának kortárs értelmezéseit választottam. Kutatásom 

célja, hogy a dráma két legfrissebb, magyar vonatkozású adaptációjának színpadképét összehasonlítsam az eredeti 

dráma szerzői utasításaival.  

Előadásom három egységre tagolható. Az első részben az eredeti drámát, azon belül leginkább a cselekmény 

helyszínét és annak értelmezési lehetőségeit kívánom bemutatni. A második részben Tompa Gábor 2016-os A 

játszma vége című rendezését elemzem, a harmadikban pedig Kurtág György 2018-as Fin de Partie című operáját. 

Az adaptációk vizsgálatának középpontjában szintén a színpadkép áll. A kérdést azért tartom fontosnak, mert 

Samuel Beckett kifejezetten ellenezte drámáinak azon adaptációit, melyekben a rendező a szerző utasításait 

figyelmen kívül hagyta, vagy jelentősen eltért tőlük. Határozottan úgy gondolta, ez torzítja művének lényegi 

mondandóját, a két vizsgált előadás esetében pedig éppen a becketti eredetitől eltérő színpadképpel találkozunk. 

Az elemzésen keresztül azt kívánom bemutatni, hogy milyen mértékben változik a befogadóban megszülető 

értelmezés, amennyiben egy megváltoztatott színpadképpel találkozik. Kutatásom alapján úgy vélem, mindkét 

adaptáció kidolgozott és egységes koncepcióval rendelkezik, melynek a megváltoztatott színpadkép igen fontos 

része. Előadásomban igyekszem bemutatni, hogy a szerzői elképzelés jelentős módosítása nem okoz problémát a 

mű értelmezésének tekintetében, azonban a különböző rendezői elképzelések többlettartalmat közvetíthetnek a 

néző számára.  

A kutatás hasznosságát abban látom, hogy a Végjáték esetében egy rendkívül komplex drámáról van szó, melynek 

értelmezésében a színpadkép jelentős hatással bír. A színpadkép különböző értelmezési lehetőségei olyan 

társadalmilag is meghatározó jelenségek feltárására és esetleges megértésére adnak lehetőséget mint a bibliai 

Noé-történet vagy a háborúk apokaliptikus világa. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

esztétika MA 

diossypanka@gmail.com 

Témavezető: Dr. Darida Veronika 

  



 

28 

 

BIRÓ ISTVÁN 

Konkvisztádorok a szemhéj mögött 

A gamergeneráció esztétikai és oktatási mozgástere 

Mikor a modern művészet interpretációja és hierarchikus viszonya szóba kerül, egy vélt vagy valós gondolattérben 

helyezzük el koordináta-rendszerünket. Az a dualista-heurisztikus irodalomértelmezés, ami hídként feszül a 

zoroasztriánus és neoposztmodern világkép között, a valóságunkban épp zenitre ért. Az átmenetek korát éljük, 

egyben egy új korszak hajnalát is az esztétikai értelmezés terén, hasonlót, mint a filmművészet betörésekor. 

Generációnk megélte az egyszerű képi alakzatokból álló játékok evolúcióját a filmszerű grafikai minőségig, ezzel 

együtt pedig megélte azt a bigott, megérteni képtelen és hamis dilemmákon alapuló ítélkezést is.  

Valós kérdés, hogy művészet, konkrétan esztétikai kategória-e a számítógépes és a konzoljáték. Nagyjából annyit 

gondoltak róla, hogy „rétegműfaj”, amelynek megvannak a maga „egyedi hatásai”, és éppenséggel némi hasznot, 

értéket is tulajdoníthatunk neki, olyasfélét, mint, mondjuk, a tündérmeséknek vagy a Rubik-kockának. Kiváló 

történetvezetés vagy megkapó grafika ide vagy oda, a legtöbben talán odáig mennek, hogy a műfaj egyes 

darabjaira rámondják: „már” (vagy „talán/esetleg”) művészet, a maradékot pedig száműzik valami alantasabb 

szférába. Ami engem illet, mióta rájöttem, hogy Hideo Kojima vagy Markus Persson munkája sokkal többet (és 

egészen mást) mozgat meg bennem, mint egy újabb eszképista kamaradarab, foglalkoztat az a kérdés, hogy ez 

az értékelés jogos-e vagy sem. Hogy egy kézzelfogható analógiával szolgáljak: manapság szinte pontosan azokkal 

az érvekkel támadják a videojátékokat, mint egy évszázada a filmeket. 

Előadásomban összefoglalom a bölcsészettudomány és az esztétika azon kapcsolati rétegét, mely az esztétikai 

dimenzión túl, támogatja mind az edukációt, mind a pszichológiát. Változó világunkban a puszta képi befogadást 

kiegészíti az interakció, a kérdés az, hogyan lehet ezt szervesen beépíteni a tudáskészletünkbe.  

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 

történelem 

sniper21meister@gmail.com 

 

 


